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เครือข่ายสตรีในแต่ละประเดน็ของการท างาน 
 

1. เครือข่ายสตรีกบักระบวนการสร้างสันติภาพ และลดความรนุแรง  3 เครือข่าย 
2. เครือข่ายสตรีกบัการเยียวยา     6 เครือข่าย 
3. เครือข่ายสตรีกบัการเมือง      100 เครือข่าย 
4. เครือข่ายสตรีกบัเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ   10 เครือข่าย  
5. เครือข่ายสตรีกบัศาสนาและวัฒนธรรม    2  เครือข่าย 
6. เครือข่ายสตรีกบัการศึกษา     1  เครือข่าย 
7. เครือข่ายสตรีกบักระบวนการยุติธรรม    5  เครือข่าย 
8. เครือข่ายสตรีกบัสทิธิมนุษยชน     5  เครือข่าย 
9. เครือข่ายสตรีอื่นๆ      5  เครือข่าย 
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เครือข่ายสตรีกบักระบวนการสร้างสันติภาพ 
และลดความรุนแรง 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

1. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 

 พื้นท่ีการท างาน: อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  กระบวนการสันติภาพ, 
การวิเคราะห์สถานการณ์ 

2. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
กลุ่ม Meedee Center   

พื้นท่ีการท างาน: สามจังหวัดชายแดนใต้ 
ประเด็นการท างาน  กิจกรรมสันติวิธี  
 

3. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวง

สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
พื้นท่ีการท างาน: สามจังหวัดชายแดนใต้  
ประเด็นการท างาน  ทุกเร่ืองในการพัฒนา 
ช่วยเหลือ และแก้ปัญหา 
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เครือข่ายสตรีกบัการเยียวยา 
 

 

 

 

 

 

 

  

1. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม 

พื้นท่ีการท างาน: อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน เยียวยาและเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

2. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
เครือข่ายผู้หญิงภาคประสาสังคมในสาม

จังหวัดชายแดนใต้  
พื้นท่ีการท างาน: สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ประเด็นการท างาน   เยียวยา, สิทธิ์, การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

3. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
ผู้หญิงภาคประชาสังคม 

พื้นท่ีการท างาน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(ปัตตานี) 
ประเด็นการท างาน เยียวยา การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

4. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
กลุ่มวิสาหกจิชุมชน เชากูน่า 

พื้นท่ีการท างาน:จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  เยียวยา สร้างอาชีพ 
 

5. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ (ศวชต.มนร.) 
พื้นท่ีการท างาน: 13 อ าเภอในจังหวัดนราธิวาส  
ประเด็นการท างาน  เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

6. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
เครือข่ายสตรีสานสัมพันธ์สู่สันติสุข (ชอ

ชิกซ์) เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวง
สันติภาพ 
พื้นท่ีการท างาน: อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  
ประเด็นการท างาน เยียวยาและยุติความรุนแรง 
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เครือข่ายสตรีกบัการเมือง 

1. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
นางสุกัญญา บุญสนิท (ผ.ญ.บ) 

พื้นท่ีการท างาน: อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาใน
หมู่บ้าน 

2. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
นางสาวสุรีณี เปาะนิ 

พื้นท่ีการท างาน: ต าบลจะบังติกอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
                  นางสุชาดา พันธ์นรา   
ต าแหน่ง:  นายกเทศมนตรี เมืองสุไหงโก-ลก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส  

4. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
                       นางชูติมา เพ็ชร์รัตน์   
ต าแหน่ง:  ปลัดเทศบาลต าบลปาเสมัส 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส  

5. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                     นางสาวสุดสาย แดงดี   
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.มูโนะ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส  

6. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                     นางไพจิต ศรีทอง   
ต าแหน่ง:  ปลัดเทศบาลต าบลบาเจาะ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

7. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางซียะ หนูภิรมย์   
ต าแหน่ง:  นายก อบต.มาโมง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
 

8. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางชูติมา เพ็ชร์รัตน์   
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.สามัคคี 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส  

9 ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: 
                  นางสุธินี สุวรรณ   
ต าแหน่ง:  ท้องถ่ินอ าเภอเจาะไอร้อง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส  

10. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางวิไล สุวรรณธนู   
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.มะรือโบออก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส  

11. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางเตือนจิตต์ ไพจิตร   
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.ผดุงมาตร 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  

12. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                 นางนรานารี สันติราพงต์   
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.เอราวัณ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  

13. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: 
                       นางจ าปา นิลวงศ์ 
ต าแหน่ง:  ปลัดเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 

14. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางสาววรรณี แวดือเร๊ะ   
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.เฉลิม 
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พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
15. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางอรสา เงินมาก   
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.ตันหยงลิมอ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

16. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                 นางกันยา ชัยโรจน์สัมพันธ์   
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.จอเบาะ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  

17. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: 
                 นางสมศรี จิตเชาวนะ   
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.ลุโบะบือชา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  

18. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                นางสาววัชรินทร์ หวนทอง   
ต าแหน่ง:  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  จังหวัดนราธิวาส  

19. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                นางสาวละม่อม พรหมปลอด    
ต าแหน่ง:  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถ่ิน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: จังหวัดนราธิวาส  

20. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางสาวอารีย์ สบายยิ่ง   
ต าแหน่ง:  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   จังหวัดนราธิวาส  

21. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                     นางสุริยา สัจจาพันธุ์    
ต าแหน่ง:  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: จังหวัดยะลา 
 

22. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางเพ็ญศรี รามสินธุ์  
ต าแหน่ง:    หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน การ
บริหารงานบุคคลท้องถ่ิน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   จังหวัดยะลา  

23. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                          นางวัชรี ชูเลิศ    
ต าแหน่ง:  หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและ
การตรวจสอบ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: จังหวัดนราธิวาส  

24. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
              นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง   
ต าแหน่ง:  ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาป 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

25. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                  นางสาวชนิดา บุญญะรัตนะ    
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.หน้าถ้ า 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

26. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
            นางทิพยมาศ ลิ้มสุชาติ   
ต าแหน่ง:  บลัดอบต.ลิดล 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

27. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:    
                    นางวิไล จันทรัตนะ    
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.ตาเซะ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

28. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                  นางดวงดาว  สุขจิตเกษม   
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.พร่อน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

29. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  30. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
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                    นางเอกจิตรา เมืองสง    
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  

                นางสาวมณฑา นวลเสน   
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.ถ้ าทะลุ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  

31. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                นางสาวนลพรรณ ขวัญซ้าย    
ต าแหน่ง: ปลัดอบต.ธารโต  
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 

32. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางสาวสุวรรณี ต้ังสิริวรกุล  
ต าแหน่ง: นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลคอกช้าง
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 

33. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางสมจิต ใจด ารงค์   
 ต าแหน่ง:  ท้องถ่ินอ าเภอรามัน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  

34. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                นางณัฐวดี สิงห์ลอ   
ต าแหน่ง: ปลัด อบต.กายูบอเกาะ  
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

35. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: 
                นางพรรณนิภา สิงห์สุวรรณ์     
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.กอตอตือร๊ะ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  

36. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
             นางสาวนนท์นราพร เพชรมณี  
 ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.เนินงาม 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

37. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                นางปฐมรัตน์ เพียรมาก    
 ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.วังพญา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  

38. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                  นางสาววรรณา รอมะ  
 ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.สะเอะ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  

39. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                       นางอารียา มามะ   
ต าแหน่ง:  ปลัดเทศบาลต าบลยะหา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  

40. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                  นางดารินา สะมะแอ  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ละแอ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  

41. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                     นางสาวจารุวรรร คงทน    
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ยะหา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  
 

42. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางสตีวรรณ แอเสาะหะมะ  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.กาตอง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  
 

43. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                      นางสาวรัตนาพร เทพษร   
 ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ตาชี 
 พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  
 

44. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                       นางปัทมา อิสเฮาะ   
 ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ยะรม  
 พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
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45. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                      นางพจนารถ แก้วเพชร    
 ต าแหน่ง:  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
 พื้นท่ีปฏิบัติงาน: จังหวัดปัตตานี 
 

46. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                     นางเกสร ทนงาน   
 ต าแหน่ง:  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชี
และการตรวจสอบ 
 พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   จังหวัดปัตตานี 

47. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                นางสาวจันทรา ไวทย์รุ่งโรจน์   
ต าแหน่ง:  ปลัด อบจ.ปัตตานี 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: จังหวัดปัตตานี 

48. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางอุไร บุณยาดิศัย   
ต าแหน่ง:  ท้องถ่ินอ าเภอเมืองปัตตานี 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

49. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                 นางรอฮีหมะ เหฮะดุหวี    
ต าแหน่ง:  นายก อบต. บาราเฮาะ  
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

50. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
               นางสาวนริศรา แดสามัญ  
ต าแหน่ง:  ปลัดเทศบาลต าบลยะรัง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

51. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางสาวยามีละห์ เจะเตะ   
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. ประจัน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

52. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                นางสาวนิตยา หลีหมัน  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. ระแว้ง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

53. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางสาววิมล เจ๊ะอุบง    
ต าแหน่ง:  นายก อบต.สะดาวา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

54. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางสาวรอซีด๊ะ ยูโซ๊ะ   
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.สะดาวา  
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

55. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                 นางสาวสุภัคชญา จันทร์ประภา    
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. สะนอ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

56. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                       นางซัยนุง ยะโกะ   
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. สะก า 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  

57. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางสาวนัสรีญา สาแลแว    
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. ถนน  
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  

58. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: 
                     นางสาวฮุสนี สะแม  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. กระหวะ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  

59. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางบุษบา แวหะมะ    
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. กระเสาะ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  

60. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางวิไล สังข์วิชัย  
ต าแหน่ง:  นายก อบต.แม่ลาน  
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
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61. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางปาวีรัตน์ ศิริพิธาวัฒน์    
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. แม่ลาน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  

62. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                      นางภูยีหย๊ะ กะจิ  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. ป่าไร่  
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  

63. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                 นางสาวอรัญญา หนูแก้ว  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. ตะโละไกรทอง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

64. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                      นางเต็มดวง วงศา 
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ดอนทราย 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  

67. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
                   นางซามีฮะ อูเซ็ง    
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. กะคูนง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

68. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางซาลือมา กูโน  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. ตะบิ้ง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

69. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                นางสาวกูยะห์ มาน๊ิ    
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.บาเก่า 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  

70. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
               นางสาวานิตา หะยีเจ๊ะแว 
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.ปะเสยะวอ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

71. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                  นางสาวศรีดา สรีของไทย    
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.อ าเภอตะโละกาโปร์ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

72. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                       นางกัญญา บุญทอง 
ต าแหน่ง:  ปลัดอบต.อ าเภอตาลีอายร์ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

73. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                 นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม    
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. จะรัง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  

74. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                  นางสาวอุบะ สุขสมบูรณ์  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.บาโลย 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:  อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

75. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: 
                    นางรอกายะห์ ลาแม็ง   
ต าแหน่ง:  นายก อบต. หนองแรด 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  

76. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางกินรี นวลเปียน  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. ตันหยงดาลอ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  

77. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางวราพร นิบูร์  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต. มะนังยง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  

78. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางสาวนที อัตถเจริญสุข  
ต าแหน่ง:  ปลัดเทศบาลต าบลปะนาเระ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอปะนาเระ จงัหวัด
ปัตตานี  
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79. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                      นางสาวนิสา สว่างรัตน์    
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ท่าข้าม  
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  
 

80. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                      นางสาวพอพรรณ บัวมาศ  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ดอน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอปะนาเระ จงัหวัด
ปัตตานี  

81. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางสาวสพุิศ ศรีอินทร์     
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ดอนรัก  
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

82. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                  นางอุบล วัฒนศักด์ิภูบาล 
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.บางเขา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี  

83. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางนิษากร แก้วจันทร์   
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ลิปะสะโง  
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
 

84. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                 นางพรอ าไพ ทองมณีการ  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.บางตาวา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี  

85. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                 นางสาวกชพร ภัทรปฐมธัช    
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ปุโละปุโย 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

86. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
               นางประภัสสร ขวัญกะโผะ  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.นาเกตุ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  

87. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                      นางภิรมย์ ลิตตะหิรัญ    
ต าแหน่ง:  นายก อบต.บางโกระ  
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  

88. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                       นางอุไรวรรณ ศรีสุข 
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ป่าบนอน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  

89. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                   นางวิโรจน์ จงอุรุดี   
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ปากล่อ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  

90. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
               นางชีวาพร แก้วรงค์ 
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ช้างให้ตก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  

91. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                นางอรสา ศรีทองนวล   
ต าแหน่ง:  นายก อบต.ควนโนรี 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  

92. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
              นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ 
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.เกาะสะบ้า 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

93. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                    นางจุรี เพชรพงศ์   

94. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
               นางสาวนทวรรณ แก้วมรกฏ 
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ต าแหน่ง:  ท้องถ่ินอ าเภอ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  

ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ทับช้าง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  

95. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                นางสาวฐิตา พรหมรัตน์  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.คลองกวาง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  

96. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                นางสาวภควรรณ โชติพนัง 
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.ประกอบ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  

97. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
              นางสาวชนากานต์ สุวรรณโน   
ต าแหน่ง:  ท้องถ่ินอ าเภอ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

98. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
               ส.ต.ต.หญิงสุมล จารุสาร 
ต าแหน่ง:  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านนา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

99. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
                        นางสาวศศิธร ณ นคร  
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.คู 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน: อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

100. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:  
              นางสาวปัทมา จูงศิริ 
ต าแหน่ง:  ปลัด อบต.คลองเปียะ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน:   อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
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เครือข่ายสตรีกบัเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ 
 

 

  

1. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
กลุ่มสตรีก าปง 

พื้นท่ีการท างาน: อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  สร้างอาชีพ 

2. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
รอซีดะ ปูตะ 

พื้นท่ีการท างาน: จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน อาชีพ 

3. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
รัตนา ดือเระซอ 

พื้นท่ีการท างาน: ต.บาราเฮาะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน สร้างอาชีพ ท ากระเป๋าผ้า 
สามวัฒนธรรม 

4. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
เครอืข่ายสตรีชายแดนใต้  

พื้นท่ีการท างาน: พื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ประเด็นการท างาน  การพัฒนาศักยภาพสตรี
ด้านอาชีพ  
 

5. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
นางรุจิพร ณรงพิทัก ์

พื้นท่ีการท างาน: อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  กองทุนพัฒนาทบบาทสตรี 

6. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
นางสมปอง อัดอินโหม่ง 

พื้นท่ีการท างาน: อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  
 ประเด็นการท างาน กลุ่มอาชีพ 

7. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
นางสิริพร ทองจินดา 

พื้นท่ีการท างาน: จังหวัดนราธิวาส 
ประเด็นการท างาน การเข้าถึงกองทุน 

8. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้าน

ทอนอามาน 
พื้นท่ีการท างาน: บ้านทอนอามาน ต.โคกเคียน 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 
ประเด็นการท างาน ผลิตสินค้าทุกวัน 

8. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
กลุ่มผลิตชาเจ๊ะเหม (กลุ่มอาชีพ) 

พื้นท่ีการท างาน: อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
ประเด็นการท างาน  กระบวนการผลิตชาเขียว 

9. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
กลุ่มสตรีท าขนมเพื่อส่งเสริมอาชีพ 

พื้นท่ีการท างาน: อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  
ประเด็นการท างาน เสริมสร้างอาชีพ  

10. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
กองทุนสวัสดิการเทศบาลต าบลยี่งอ 

พื้นท่ีการท างาน: อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  
ประเด็นการท างาน กองทุนสวัสดิการชุมชน 
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เครือข่ายสตรีกบัศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
กลุ่มสตรีบางป ู

พื้นท่ีการท างาน: อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นการท างาน  ให้ความรู้ด้านศาสนาท่ัวๆไป 

2. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
ชมรมมุสลีมะห์นราธิวาส 

พื้นท่ีการท างาน: อ.เมือง จ.นราธิวาส 
ประเด็นการท างาน ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนา
ท่ัวๆ ไป 
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เครือข่ายสตรีกบัการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
นางกรวิภา ขวัญเพชร  

พื้นท่ีการท างาน: กศน.อ าเภอเมืองปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  การศึกษา / อาชีพ / 
สังคมชุมชน 
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เครือข่ายสตรีกบักระบวนการยตุิธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
นางวาลือเมาะ เงาะ (ก านัน) สังกัด 

กรมการปกครอง 
พื้นท่ีการท างาน: อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  
. ประเด็นการท างาน การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 

2. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
เครือข่ายมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

จังหวัดปัตตานี 
พื้นท่ีการท างาน: จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  กระบวนการยุติธรรม 
 

3. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
นางชญาทิตย์ จิตหลัง 

พื้นท่ีการท างาน: จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 

4. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
ผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ

ชายแดนใต้ 
พื้นท่ีการท างาน: สามจังหวัดชายแดนใต้  
ประเด็นการท างาน  ให้ค าปรึกษาและส่งต่อให้
ได้รับการช่วยเหลือ 

5. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส 
พื้นท่ีการท างาน: อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
ประเด็นการท างาน การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
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เครือข่ายสตรีกบัสิทธิมนุษยชน 

 
 

 

 

 

 

 

  

1. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน 

พื้นท่ีการท างาน: อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน สิทธิ์, การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

2. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
ร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน 

พื้นท่ีการท างาน: อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน   สิทธิ ์
 

3. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
อันชิฌา แสงชัย 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปัตตานี/ ร้านหนังสือบูกู) 
พื้นท่ีการท างาน: อ.เมือง จ.ปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  เพศวิถี, ความเสมอภาค
ทางเพศ  

4. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
ภาคประชาสังคม 

พื้นท่ีการท างาน: จ.ปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  สิทธิมนุษยชน 

5. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชนปาตานี 

(Wanita fatani) 
 พื้นท่ีการท างาน: เครือข่าย 4 จังหวัดชายแดน
ใต้  
ประเด็นการท างาน จัดต้ังกลุ่มผู้หญิงเพื่อการ
เข้าใจถึงกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน 
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เครือข่ายสตรีอืน่ๆ 
 

 

 

1. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
นางสาวเลขา เกลี้ยวเกลา 

พื้นท่ีการท างาน: 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
ประเด็นการท างาน   ทุกประเด็น 
 

2. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
นิฤมล พรหมเดชะ  

พื้นท่ีการท างาน: อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน พัฒนาศักยภาพสตรี 
 

3. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
สุวรรณมณี นิมมานรัตน์ 

พื้นท่ีการท างาน: จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  ช่วยเหลือทุกอย่าง 
 

4. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
นางรอปีอะ สาแม 

พื้นท่ีการท างาน: อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  
ประเด็นการท างาน  อสม. 
 

5. ช่ือเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:   
เครือข่ายกลุ่มอานาซีด ตากใบ จ.

นราธิวาส 
พื้นท่ีการท างาน:  จ.นราธิวาส  
ประเด็นการท างาน จัดกลุ่มอานาซีด 

 


